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ATA DA 49ª REUNIÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

SÃO SEBASTIAO COM A COMISSÃO DE ÉTICA ELEITA NA 132ª EXTRAORDINÁRIA.  2 

Data: 29 de junho de 2016. 3 

Local: Sala do COMUS.  4 

Ordem do dia:  5 

1) Explanação da Denúncia da Irmandade Santa Casa Coração de Jesus envolvendo a 6 

conselheira Ana Amélia de Alvarenga Vieira Mera: Dra. Márcia iniciou com a leitura do Ofício 7 

124/16 da Irmandade, citando os vários documentos solicitados, para que a comissão possa iniciar 8 

seus trabalhos. Informou que a Sra. Ana Amélia foi convocada através de Ofício para comparecer a 9 

48ª Reunião da Secretaria Executiva, nesta mesma data, a fim de prestar esclarecimentos sobre a 10 

denúncia, onde lhe foi comunicado quais seriam os procedimentos adotados; procedimentos estes 11 

aprovados na plenária 132ª extraordinária realizada mais cedo (16 horas). A Dra. Márcia informou 12 

também a justificativa da Sra. Ana Amélia, que disse ter ido às dependências da Irmandade como 13 

representante da ONG e a Sra. Rosely Santaella como Irmã pela Irmandade, e que o Sr. Ubirajara 14 

Nascimento disse que os documentos estavam à disposição, que elas poderiam ver a qualquer hora. 15 

Relatou que a Sra. Ana Amélia informou ainda que as funcionárias da Irmandade devem ter se 16 

equivocado, pois só mencionaram o COMUS como o local onde se encontraram com o Sr. Ubirajara, 17 

e que pediu para marcar uma reunião com a Mesa Provedora, da qual ele faz parte. Informou que só 18 

retirou cópia da Prestação de Contas de 01 e 02/2016 e da lista de funcionários com processo 19 

trabalhista e que a funcionária da Irmandade forneceu cópias que elas nem solicitaram. Informou que 20 

forneceu uma cópia da denúncia (Oficio 124/16) para a referida conselheira. A Dra. Márcia discorreu 21 

sobre os procedimentos formais quanto à denúncia e em seguida explicou que Comissão de Ética 22 

deve analisar a denúncia como infração do Código de Ética do COMUS e, caso as entidades se 23 

sintam prejudicadas, elas poderão representar uma contra a outra na Justiça. Sr. Douglas questionou 24 

se a conversa entre Sr. Ubirajara e as denunciadas em 14/06/2016 durante a 213ª Reunião Ordinária 25 

foi gravada, sendo informado pela Dra. Márcia que não, e que não consta em ata. O Sr. Douglas 26 

pediu esclarecimento sobre a intervenção, porque entendia que o Hospital e a Irmandade era mesma 27 

coisa. Dra. Márcia ressaltou que a intervenção é no Hospital e não na Irmandade e que a mesma só 28 

tem funcionários trabalhando no Hospital. Apesar da discussão em torno do fornecimento dos 29 

referidos documentos sem autorização ou protocolo, os membros salientaram que o assunto em 30 

questão para o Conselho está pautado na apresentação das denunciadas como conselheiras. A Dra. 31 

Márcia disse que o que a Secretaria Executiva espera que a Comissão, de posse da denúncia da 32 

Irmandade e da defesa da Conselheira delibere e apresente um parecer, e que forneça uma data para 33 

apresentação desse parecer, pois as duas entidades ficarão afastadas do Conselho até conclusão dos 34 

trabalhos para que seja garantida a imparcialidade. A Comissão de Ética orientou a emissão de Ofício 35 

a conselheira Ana Amélia estipulando prazo para apresentação de sua defesa em cinco dias a partir 36 

do recebimento; bem como agendou sua primeira reunião para 06 de julho de 2016. Nada mais 37 

havendo a tratar, encerrou-se a reunião.  38 

2) Encaminhamentos:  Emitir ofício informando a Sra. Ana Amélia sobre o prazo para apresentação 39 

da sua defesa em 5 dias. 40 

São Sebastião, 29 de junho de 2016.  41 

Ata elaborada por                                                            Marcia Guimarães Correa da Silva 42 
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